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André sidder på den café, som han med sin ungdomsforelskelse Tordis så ofte har besøgt. I dag er han gift og
har børn, og Tordis bor i selvvalgt eksil på den stormfulde Iselø. På cafeen modtager han et brev med et
billede af Tordis‘ for længst afdøde tante, og han frygter, at det er Tordis‘ selvmordsbrev til sin
ungdomskærlighed.Kjeld Abells drømmende skuespil om Tordis og André har både episke og lyriske træk og
sår konstant tvivl, om hvad der er fantasi, og hvad der er virkelighed.Kjeld Abell (1901-1961) var en dansk
dramatiker, der både skrev skuespil til teatret og manuskripter til film. Kjeld Abell arbejdede ved teatre i både
London, Paris og Danmark, og mange af hans skuespil er blevet oversat til fremmedsprog.
Den fås i fire størrelser; Toypuddel, Dværgpuddel, Mellempuddel og Storpuddel, der alle … Kooikerhund
(FCI 314) er en mellomstor apporterende hund av spanieltype og hollansk opprinnelse. Bing & … Rasehund.
Se masser af billeder, læs om oprindelse og temperament. Bing & … Ferie nær Ristinge Strand, skov og natur
på Langeland - sommerhus / feriehus i Humble, Idyllisk, charmerende hus med plads til 12 personer fx 4 børn
og 8 voksne. Den kalles også i noen grad hollandsk spaniel. (FCI:101). no: En av de største
informasjonskilder om hunderaser. Digitaliseret og udgivet af LFL's Bladfond 2008. Alfabetisk liste over
hunderaser inneholder også alternative navn på mange raser, der dette er naturlig. (FCI:101). Royal
Copenhagen has stopped production of all figurines. QVISTGAARD-PETERSEN Aage KRAKS BLÅ BOG
1957. Kai Nielsen Dovendyret Kähler Mærket: HAK Danmark h: 31 cm små fejl se næste fotos SOLGT.
Den fås i fire størrelser; Toypuddel, Dværgpuddel, Mellempuddel og Storpuddel, der alle … Kooikerhund
(FCI 314) er en mellomstor apporterende hund av spanieltype og hollansk opprinnelse. dk finder De et stort

udvalg af nye og brugte figurer i alle størrelser og prisklasser fra Royal Copenhagen og Bing & Grøndahl,
Muselmalet, Mågestel mm. Puddel (FCI # 172) er en hunderace fra Tyskland. dk finder De et stort udvalg af
nye og brugte figurer i alle størrelser og prisklasser fra Royal Copenhagen og Bing & Grøndahl, Muselmalet,
Mågestel mm. QVALE Bjørn.
QUAADE Flemming. QVISTGAARD Berthe.

